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Atividade do plantão
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Classifique o verbo quanto à predicação e identifique o objeto.
Comprei um caderno novo.
O escoteiro armou sua barraca na clareira.
Benedita trocou a água das flores.
Espanaste os móveis do quarto?
Rita festejou seu aniversário ontem.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Identifique o predicado, classifique o verbo e identifique e classifique o complemento.
Luís e os amigos não vão.
A criança brincava com um canivete.
O professor já corrigiu as provas.
A imprensa elogiou o presidente.
Os homens da Aeronáutica inventaram um novo pára-quedas.
O vizinho do meu amigo briga com ele todos os dias.
Aquelas pobres criaturas sempre terão esperança.
Ele respondeu à pergunta do professor.
Minha namorada deu um presente a minha mãe em seu aniversário.
Todos os vasos caíram com o terremoto.

3. Complete as lacunas, escolhendo para objeto direto um dos vocábulos da lista abaixo:
mapa, redações, lugar, frutas, rádio, vaso, prêmio, correspondência, escritório, escadas, folhas, dedo,
enceradeira, braço, mesa
a. Inutilizei _____________________ já escritas.
b. Desenhamos ___________________ da Itália.
c. Cortei ________________________ com o canivete.
d. Corrigiu __________________________ da primeira série.
e. Desceste _________________________ rapidamente.
f. Perdemos ___________________________ na sombra.
g. Consertamos _______________________
h. Comprarei _______________________ na feira.
i. Teresa quebrou ________________.
j. Liguei ____________________.
k. Maria removeu aquela ______________________ sozinha.
l. Entregaram __________________________ do dia.
m. Ganhaste o primeiro _____________________ no concurso.
n. Paulo vendeu seu ____________________
o. O menino quebrou ____________________
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sublinhe o verbo transitivo com um traço e o objeto com dois.
Comprei uma linda boneca.
Os elevadores das grandes casas comerciais transportam muitas pessoas de uma vez.
Resolvi o complicado problema de matemática.
Santos Dumont inventou a aviação.
Eles venceram brilhantemente os demais participantes da prova.
Ganhamos lindos presentes no Natal.

5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Faça um círculo em torno do objeto direto e sublinhe o objeto indireto.
O poeta dedicou uns versos à sua mãe.
Pediu-lhe um favor.
Ofereceste ao público um espetáculo de valor.
Dei um lápis ao menino.
Escrevi uma carta à minha tia.
Proporcionaste uma agradável surpresa a teu avô.
Mandamos um aviso prévio ao chefe da estação.
Prestamos uma homenagem ao diretor da escola.
Marisa recomendou rosas à floricultura.
Damos muito agasalhos para as crianças pobres.

6. Sobre o exemplo: "A lua brilhou alegre no céu", afirmamos:
I. O verbo brilhar é intransitivo.
II. O verbo brilhar é transitivo direto.
III. O verbo brilhar é transitivo indireto.
IV. O predicado é nominal.
V. O predicado é verbal.
VI. O predicado é verbo-nominal.
a) Estão corretas I e VI.
b) Estão corretas I e V.
c) Estão corretas II e V.
d) Está correta apenas IV.
e) Estão corretas III e VI.
7. No período: "O homem andava triste porque não conseguiu que seu irmão lhe desse apoio naquela difícil
empresa", os verbos andar (andava), conseguir (conseguiu) e dar (desse), quanto à predicação, classificam-se
em:
a) intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto.
b) de ligação, transitivo direto, transitivo direto e indireto.
c) de ligação, transitivo direto e indireto, transitivo direto e indireto.
d) intransitivo, transitivo direto, transitivo direto e indireto.
e) intransitivo, transitivo direto, transitivo direto.
8.
1) Durante o carnaval, fico agitadíssimo. (predicado verbal)
2) Durante o carnaval, fico em casa. (predicado nominal)
3) Durante o carnaval, fico vendo o movimento das ruas. (predicado nominal
Assinale a certa:
a) 1 e 2
b) 2 e 3
c) 1 e 3
d) Todas as alternativas estão certas.
e) Todas as alternativas estão erradas.
9. Assinale a análise correta do termo destacado. "Ao fundo, as pedrinhas claras pareciam tesouros abandonados."
a) predicativo do sujeito
b) adjunto adnominal
c) objeto direto
d) complemento nominal
e) predicativo do objeto direto

